Fanzine
Fanzine

Cripor - 50 anos levando a China até você
Li Xiaoyu, chefe do Cripor

No dia 15 de abril de 2010, o
Cripor celebrará os 50 anos de estreia
dos programas em português. E, para
comemorar essa data tão importante,
queremos, mais do que nunca, estar
perto dos nossos ouvintes.
O Cripor, como ele é hoje, foi
construído com o esforço de gerações e
gerações de funcionários que passaram
por aqui, e com a participação
sempre importante das pessoas que
nos acompanham nos mais diversos
lugares do planeta, especialmente nos
países de língua portuguesa.
Em 1960, quando entramos no ar
pela primeira vez falando em português,
tínhamos transmissões diárias de meia hora
dirigidas a Brasil, Portugal, Moçambique,
Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe
e Guiné-Bissau. Cobríamos uma área
de cerca de 10 milhões de quilômetros
quadrados e mais de 230 milhões de
pessoas.
A pedido dos próprios ouvintes,
a nossa programação foi ampliada
para uma hora diária em 15 de abril
de 1965. Hoje, a transmissão continua
sendo de uma hora e, além do
noticiário cotidiano e do tema do dia,
temos várias colunas, como “Repórter
da China”, “Viagem pela China”, “Vida
Econômica”, “Programa Musical”,
“Encontro da CRI com seus Ouvintes”,
“No Mundo dos Esportes”, “Aula de
Chinês” e “China aos meus olhos”.

Também oferecemos diariamente
boletins de notícias para rádios
brasileiras, como a Rádio Guaíba, de
Porto Alegre (101.3 MHz), e a Super
Rádio FM, de Brasília (89.9 MHz).
Mas a gente sempre quis fazer
mais e melhor, para estar mais perto
do nosso ouvinte. Há dez anos, no dia
20 de dezembro de 1999, estreamos
a nossa página na internet, também
em português. Isso facilitou o contato
com os nossos amigos espalhados
pelo mundo. No dia 13 de maio de
2009, reformulamos radicalmente a
nossa página na internet, com um novo
visual e muito mais conteúdo. Nessa
página, além dos nossos programas
diários, você pode encontrar muita
informação sobre a China e o mundo,
como notícias, rádio online, cultura,
economia, entretenimento, vídeos,
fotos, músicas e reportagens especiais,
além de um blog feito especialmente
pelos brasileiros que trabalham com a
gente. Pela internet, você ainda pode
participar dos nossos concursos e, é
claro, entrar em contato com a gente.
No início, o Cripor recebia
dezenas de cartas de ouvintes. Com o
tempo, passamos a receber centenas, e
depois, milhares de correspondências
todo ano. Hoje, além das cartas,
também recebemos emails diariamente.
São ouvintes que nos escrevem do
Brasil, de Portugal, Moçambique,

Angola e outros países. Para estreitar
ainda mais os laços, já realizamos
encontros com ouvintes no Brasil e
em Portugal, e pretendemos realizar
muitos mais em outros países também.
O Cripor conta hoje com 19
tradutores, locutores e repórteres, um
correspondente no Rio de Janeiro, no
Brasil, e quatro colegas brasileiros.
Também contamos sempre, é claro,
com a colaboração dos 9 funcionários
já aposentados.
São 50 anos fazendo a ligação
entre a China e os países de língua
portuguesa. Uma história que nos
orgulha e nos emociona. Que nos faz
querer crescer mais e mais a cada dia,
a cada nova transmissão, a cada carta
e email recebidos. E, para celebrar os
50 anos do início das transmissões em
português, convido todos os ouvintes
e leitores a participarem do concurso
que estamos organizando até 1º de
abril. Entre na nossa página na internet
e inscreva-se.
Em meu nome, e em nome
de toda a equipe do Cripor, quero
agradecer a todos os ouvintes e
amigos espalhados pelo mundo, que
nos ouvem e nos leem todos os dias.
Queremos continuar contando com o
apoio e a participação de vocês por
muitos anos ainda.
Muito Obrigado.

http://www.cri.com.cn
http://www.cri.com.cn

2

Fanzine

Meu “ouro olímpico”
Shang Jingtang (Alexandre)

O aniversário de 50 anos do Cripor,
naturalmente, faz com que as pessoas que
trabalharam ali se lembrem do percurso de
evolução do departamento.
A recordação dos tempos da juventude
sempre traz felicidade. O Cripor começou
sua emissão em 1960. Naquela época, eu era
ainda um rapaz de 19 anos que havia entrado
há pouco tempo no Instituto de Radiodifusão
e Televisão de Beijing (atual Universidade de
Comunicação da China) para estudar a língua
portuguesa. Eu fazia parte do primeiro grupo
de alunos do curso, e todos se orgulhavam
por ser pioneiros no estudo da língua na
China. Mas, à nossa frente, havia uma série
de dificuldades. Não tínhamos um dicionário
português-chinês, nem um professor chinês
para explicar, na nossa língua, o português.
Havia somente uma professora brasileira que
se chamava Mara. Ela nos explicava tudo
o que não entendíamos por meio de uma
língua que não entendíamos. O resultado foi
continuar não entendendo. Pode-se imaginar
que a dificuldade era tão grande como o
Himalaia. Como último recurso, estudávamos
português pelos gestos da professora.
Apesar de todas as adversidades, ninguém
cedeu. Com o tempo, começamos a entender
um pouco, depois mais um pouco, e assim
por diante. Após um ano, já conseguíamos
acompanhar as aulas. Para treinar o nosso
ouvido aos sons da língua, ouvíamos todos
os dias a programação em português da
Rádio Beijing (atual CRI). Naquela ocasião,
eu pensava: se eu puder trabalhar na Rádio
Beijing como locutor de português, será
uma grande felicidade. Durante o período do
estudo, tivemos duas professoras brasileiras;
a Mara e, depois, a Rosália. Os alunos têm
muita saudade delas.
Depois de concluir o curso no Instituto,
fui trabalhar no Cripor, fazendo tradução
e locução. Eu aprendi a fazer locução para
rádio principalmente com Jayme Martins e
Galiano, dois brasileiros que trabalhavam
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no Cripor. Esses dois professores paulistas
eram muito exigentes com a pronúncia de
cada sílaba de português. Tão exigentes que
eu tinha medo de abrir a boca para falar
com eles, pois os chineses têm em geral
dificuldade de distinguir essas consoantes:
b-p, d-t e g-q. Ao abrir a boca, eu era
corrigido imediatamente, antes mesmo de
expressar uma simples ideia por completo.
Claro que isso foi um treinamento de choque
necessário para me preparar como um bom
locutor. Agora, agradeço muito a estes dois
professores pelo seu exigente ensino.
A primeira gravação que fiz para a Rádio
foi para o programa No Mundo dos Esportes,
que foi ao ar no verão de 1965. Fiquei muito
contente; era como se eu tivesse ganho uma
medalha de ouro na Olimpíada.
A Terra gira, o tempo passa. Eu e os
demais colegas dos anos 1960 estamos
aposentados há anos. Vemos com bons
olhos que os inteligentes e qualificados
jovens do Cripor de hoje estão trabalhando
com entusiasmo, dando continuidade à
radiodifusão em português. Tudo joia!
Faço votos de que o Cripor consiga mais
e mais sucesso e que tenha cada vez mais
ouvintes nos países de expressão portuguesa,
a fim de promover os amistosos contatos
entre os diversos povos.

Da esquerda para a direita: Jayme Martins, Lucélia
Santos, Shang Alexandre e a esposa, Yana Fan.
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2010 marca o meu
7º ano na CRI. Se eu
me aposentar aos 60
anos, quer dizer que
já cumpri um sexto
dos meus 37 anos de
carreira profissional.
Nunca me arrependi
de ter escolhido a
CRI, pois ser radialista
sempre foi meu sonho.
Quando era
pequena, costumava
escutar os programas
radiofônicos e ficava
encantada com o
charme e a força da
voz dos locutores. Ao entrar na
universidade, comecei a escutar a
programação em inglês da CRI e
tornei-me imediatamente fã e ouvinte
assídua da emissora. Eu tinha na
cabeça o nome de cada apresentador,
dos programas, dos horários e do
estilo de cada um. Nunca pensei que
um dia seria colega deles, até saber
que fui admitida pela CRI. Naquele
dia, me senti a pessoa mais feliz do
mundo.
A vida na CRI é repleta de
desafios. A CRI é como se fosse
um grande palco onde podemos
mostrar o nosso potencial e
concretizar nossos sonhos. Além de
fazer tradução de notícias, temas e
programas, também faço locução.
Em 2003, fiz a primeira locução

que conhecimento.
Aproveitei o tempo
que passei em Lisboa
para visitar um dos
nossos fiéis ouvintes, o
Joaquim Tomas Ribeiro.
Fui carinhosamente
atendida na casa dele,
e até ganhei um rádio
de presente. O mesmo
rádio que o Joaquim
comprou em Beijing,
durante a viagem à
China que ganhou em
um concurso da CRI
em 1998. “É para você
escutar a programação
da CRI e matar a saudade da China”,
ele disse. Foi muito comovente. “O
que devo fazer para retribuir os meus
queridos ouvintes?”, pensei.
Ao terminar os estudos em
Portugal, em julho de 2009, voltei
a trabalhar nesta casa. Agora, tenho
outro desafio: cuidar do programa
de todas as sextas-feiras “Encontro
da CRI com os Ouvintes”. É um
espaço onde a gente se comunica
e se aproxima dos ouvintes, um
compromisso entre a CRI e seus
amigos. Através de cartas e emails,
tenho mais contato com os nossos
ouvintes, com quem fiz grande
amizade. Esclarecer dúvidas,
debater temas de interesses comum
e conversar francamente com os
ouvintes me enchem de prazer, pois
assim me torno uma enviada da
cultura chinesa.
Esses sete anos que passei na
CRI são um importante marco na
minha vida. Nesta grande família,
passei de novata curiosa a veterana
ainda jovem. Agradeço a CRI, pois
ela me abriu uma janela e ofereceu
um grande palco para que eu dance.
Agradeço também aos ouvintes,
pois eles me acompanharam,
acompanham e acompanharão.
São eles que me entusiasmam e
me emocionam, fazendo-me sentir
realizada.

Meus sete anos
n o C r ip o r
Zhu Jing (Sílvia)

da minha vida. Nunca me esqueci
do entusiasmo e da felicidade que
senti ao falar diante do microfone
e ao ouvir a minha voz naquele
aparelho. Desde então, comecei a
fazer programas semanais como
“Nos Ares da Cultura”, “Viagem
pela China” e “Encontro com a
CRI”. Fiquei tocada ao receber as
primeiras cartas de ouvintes e saber
as reações deles depois de me ouvir.
Os elogios carinhosos e as palavras
de incentivo me motivam a melhorar
este trabalho tão gratificante e
cheio de responsabilidade. A CRI
é fonte inesgotável das minhas
alegrias e energias. Aqui já tive
muitas surpresas e passei por várias
“primeiras vezes” da minha vida.
Primeira entrevista, primeira criação
de programa, primeira viagem
de trabalho sozinha... São estas
“primeiras vezes” que enriquecem
a minha carreira e alegraram meus
dias nesses sete anos que já passei na
CRI.
Em 2008, recebi mais uma
grande oportunidade da CRI:
frequentar o curso anual de língua e
cultura portuguesa da Universidade
de Lisboa, em Portugal. Foi a
primeira vez na minha vida que
estudei fora da China. Para mim,
foi um novo e engrandecedor
desafio. Durante os oito meses
de estudo, colhi muito mais do

http://www.cri.com.cn

4

Fanzine

Ouvintes felicitam Cripor pelos 50 anos
Cassiano Alves Macedo, São Paulo, SP,
Brasil
Sou ouvinte da emissora desde 1968
e, durante todos esses anos, acompanhei
as mudanças que ocorreram no mundo,
principalmente na China.
Tive a honra de participar do Encontro da
CRI com seu ouvintes, que ocorreu no Rio de
Janeiro, sendo um dos mais bonitos eventos
sobre a rádio internacional que ocorreu no
Brasil.
O Cripor me ensinou a fazer uma leitura
do mundo dos anos 60. Além disso foi a
primeira emissora transmitindo em português,
que sintonizei nas ondas curtas.
Sou produtor e apresentador, junto
com meu amigo Jota Moura, do programa
Encontro DX, um programa da Rádio
Aparecida, dedicada ao mundo do dexismo.
Fazemos questão de divulgar as
emissoras que transmitem em português e
o Cripor merece nosso respeito, porque é a
emissora que, depois da RDP Internacional,
tem o maior número de horas transmitindo

Cláudio Carvalho, Timon, MA, Brasil
Antecipadamente, parabenizo todos
deste departamento que muito contribui
para estreitar as relações de amizade entre
brasileiros e chineses. Há 50 anos temos
informações sobre a distante China, um
trabalho que teve início ainda em 1959,
com os preparativos iniciais, e foi ao ar pela
primeira vez em 15 de abril de 1960.
Passado meio século de programação
dirigida a nós, ouvintes lusófonos, os
conhecimentos e informações chegadas do
“país do meio” nos ajudaram a compreender
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no idioma em
português.
E m
u m
dos programas
Encontro DX do
mês de abril, vamos
utilizar um material
relacionado com os
45 anos do Cripor e
vamos homenagear
essa emissora.
Caso tenham algum
material especial para nos enviar, relacionado
com os 50 anos, gostaríamos muito de
receber para disponibilizar no ar, para nossos
ouvintes.
Aproveito para desejar muitos anos
de duração para o Cripor e o nosso muito
obrigado pelos excelentes programas
disponibilizados pelas ondas curtas e pelo
site.

os processos vividos nesta nação asiática.
O trabalho diuturno de gerações de
tradutores, locutores e colaboradores foi e
continua sendo fundamental para cimentar
este labor que tem como objetivo principal
levar a todos de expressão portuguesa a
milenar civilização chinesa para promover as
relações de amizade e camaradagem entre dois
povos. Que viva mais 50 anos o departamento
em português da CRI.
José Ibraima Balde, Guiné-Bissau
Por ocasião do nosso e vosso aniversário,
aproveito desde já em meu nome e em nome
de meu país, que é a Guiné-Bissau, a desejar
muita felicidade.
Para que a nossa rádio seja uma das
rádios mais ouvidas do mundo, e com muita
felicidade, e com uma técnica mais avançada.
Parabéns para sempre.
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2009, Ano cheio de Êxito
Vila Zeng

O ano de 2009 já passou. Foi um ano bem
ocupado, mas com muitos êxitos. Em 2009, a
CRI recebeu 2,9 milhões de cartas e emails,
de 160 países e regiões do mundo. Somente o
Cripor recebeu mais de sete mil correspondências
procedentes de Portugal, Brasil, Angola, Guiné-Bissau,
Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde,
além de Argentina, Venezuela, Argélia, Índia,
Estados Unidos, Alemanha, Filipinas e Japão.

O Cripor recebeu, em média, cerca de 560
cartas e e-mails por mês. A maioria dos ouvintes
mantém contato conosco pela internet, com emails,
comentários no site e mensagens no MSN. No ano
que passou, além dos assíduos ouvintes, o Cripor
atraiu mais amigos jovens, que sempre mandam os
relatórios de recepção, comentários e propostas.

Os ouvintes ainda deram sua atenção aos temas
importantes como as sessões anuais da Assembléia
Popular Nacional (APN) e da Conferência
Consultiva Político do Povo Chinês (CCPPCh), a
visita de Lula à China, as comemorações aos 60
anos da Nova China, os dez anos do retorno de
Macau à Pátria, e a Expo Shanghai 2010.

Em 2009, seis edições da revista Fanzine
foram publicadas. Como dizem os próprios
ouvintes, a Fanzine é realmente um maravilhoso
mundo de informação, recheado de fotografias e
reportagens interessantes, com uma linguagem
fácil e ao alcance de todos os ouvintes de expressão
portuguesa.
Além dos concursos organizados pela CRI,
o Cripor realizou um miniconcurso em vídeo por
mês, os concursos “Meu amor pela China” e “Cripor
e eu”, e promoveu, online, o questinário sobre
Macau e o jogo “Quebra-cabeça online”. Além
disso, começamos a bater papo semanalmente com
os ouvintes por MSN.

Em 2010, o Cripor comemorará 50 anos de
transmissões em ondas curtas, o que representa um
novo começo, por isso, gostaríamos de nos esforçar
ainda mais nos seguintes aspectos:
1. Recadastrar ouvintes e internautas, para
atualizar o nosso banco de dados e ampliar a nossa
prestação de serviços;
2. Melhorar nossa revista Fanzine, com dicas e
sugestões dos leitores;
3. Manter contato com antigos ouvintes e buscar
novos ouvintes e internautas;
4. Buscar novos meios para entrar em contato
com os amigos da emissora.
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Até os anos 70 do século
XX, Wulingyuan era desconhecida
fora da China. Alguns pintores e
fotógrafos ficaram surpreendidos
quando a visitaram pela primeira
vez, e casualmente a consideraram
como “uma pérola esquecida
nas montanhas”. Em 1992,
Wulingyuan foi tombada como
patrimônio natural mundial pelo
Comitê do Patrimônio Mundial da
Unesco.
Localidade
Wu l i n g y u a n s e s i t u a n a
província do Hunan, centro da
China, possui uma área de mais

Bosque de pilares
Wulingyuan parece uma
floresta de pilares. Outras
montanhas, em sua maioria,
têm encostas. Pode-se subir
pelas ladeiras e a vegetação
verde se espalha do sopé aos
picos das montanhas. Mas,
em Wulingyuan, os picos
são de fato íngremes e formam
grandes precipícios, mostrando
os penhascos de cor púrpura e
impossibilitando muitas vezes a
subida.
Limitada pelas florestas de
pilares, o sítio, visto de longe,

Cavernas do Dragão Amarelo

milhões de anos atrás, a região
era um oceano. Posteriormente,
o oceano retrocedeu e deixou
expostas as rochas sedimentares,
que se tornaram finalmente os
atuais picos, precipícios, e pontes
e portas de pedra, esculpidos

Patrimônio Mundial na China

Wulingyuan
de 260 quilômetros quadrados
e paisagens espetaculares. A
paisagem singular do lugar está
em seus mais de 3 mil pilares
e cumes de pedra delgados,
cuja maioria tem mais de 200
metros de altura. Entre os cumes,
vêem-se barrancos, gargantas,
riachos, lagoas e cataratas, além
de cavernas e enormes pontes
de pedra naturais. A área chama
atenção ainda por abrigar grande
quantidade de espécies de plantas
e animais que estão à beira de
extinção.
Ela abrange o Parque
Nacional Florestal de Zhangjiajie,
a Reserva Natural de Suoxiyu, a
Reserva Natural de Tianzishan e
a Reserva Natural de Yangjiajie.
A maior parte da zona é pouco
povoada e mantém ainda os
aspectos originais.
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é apenas uma área de pequenas
colinas. Mas ao entrar nele, o
visitante depara-se um mundo
tranqüilo, de beleza espantosa.
A altura dos picos varia desde
dezenas de metros a quatrocentos
metros. Muitos deles parecem
pilares feitos com enxadas. Alguns
picos têm o cume mais largo que
a base parecendo flutuar no ar.
Alguns picos são tão inclinados
que parecem prontos a cair a
qualquer momento. Todos são
diferentes, mas todos eles têm uma
plataforma no cume, onde crescem
umas árvores ou até florestas
verdejantes.
Os mais de três mil picos
ficam em pé em sua própria
estrutura. Parece que estão se
reunindo ou pararam os passos
numa marcha devido a uma
inesperada mudança. Segundo
os geólogos, mais de 300

pela chuva e pelo vento durante
milhões de anos. Há ainda as
linhas sedimentares das águas
do oceano em alguns penhascos,
além de fósseis de corais.
As montanhas em
Wulingyuan são principalmente de
arenito quartzo. Há ainda poucas
rochas calcárias e arenáceas.
O arenito quartzo e as rochas
arenáceas se alternam em diversas
camadas. Como as rochas de
areias de quartzo são resistentes
à erosão, muitos pilares de rocha,
apesar de terem o cume maior que
a base e de estarem inclinados, se
encontram em pé por milênios. As
rochas rígidas de areias de quartzo
caem em pedaços, por isso, os
picos de rocha raramente têm
ladeiras em curvas e apresentam
perfeitamente as linhas retas
parecendo terem sido feitas
por cortes de facas verticais,

Fanzine
horizontais e oblíquos.
Pontos importantes
Zhangjiajie é a área
mais famosa de Wulingyuan.
Huangshizhai é o mais alto pico.
O cume do pico é uma plataforma
natural e tem um horizonte
amplo. Contemplando desde a
plataforma, não se vê nada além
de bosques de picos e florestas.
Os habitantes locais dizem que
uma pessoa viajaria em vão a
Zhangjiajie sem ter subido ao
pico de Huangshizhai. Mas, para
outros, jamais se conheceria tão
bem Wulingyuan sem conhecer
o pico Tianzishan, que, numa
posição dominante, possibilita
uma vista aérea de largo panorama
com magníficas paisagens, tais
como mar de nuvens, neve, sol ou
arrebóis.
Além dos picos, Wulingyuan
tem mais de cem cavernas, sendo
a do Dragão Amarelo, no barranco
de Suoxiyu, a mais famosa.
Dividida em quatro camadas, a
caverna do Dragão Amarelo tem
um lago, dois rios, três cataratas,
treze salões e noventa e seis
corredores com uma extensão
total de 15 quilômetros. O maior
salão pode abrigar mais de dez mil
pessoas. Estalactites de diferentes

tamanhos, posturas e cores se
vêem no teto e no chão da caverna.
Recursos naturais
As florestas virgens cobrem
88% de Wulingyuan. Há mais de
três mil espécies de plantas. Muitas
destas são plantas raras e algumas
são únicas da China. Por exemplo,
os antigos gingkos são chamados
“fósseis vivos da herança
natural”; as preciosas árvores de
pombo desabrocham no início
da primavera e foram batizadas
com o nome “árvores de pombo
chinesas” porque suas flores
parecem pombos empoleirados nas
árvores. Com pouca população,
densas florestas e altas montanhas,
a zona é naturalmente um paraíso
dos pássaros e animais. Segundo
uma estimativa incompleta, vivem
aqui mais de 110 espécies de
pássaros e alguns animais bravos
como tigres e leopardos.
Wulingyuan tem sido
esparsamente povoado
durante longo tempo e o seu
ecossistema tem se mantido
intocável. Especialistas dizem
que calamidades naturais nunca
aconteceram.
Wu l i n g y u a n é r i c o e m
recursos hídricos. Os riachos
sinuosos confluem em lagoas e
cataratas. As correntes nunca se
interrompem, mesmo nos anos
de grave estiagem. A zona ao
longo do riacho do Chicote de
Ouro é um dos pontos mais belos
em Zhangjiajie. Com cinco a
seis quilômetros de extensão, ele
atravessa florestas e barrancos,
um mundo em que reina a
tranqüilidade.
Pontes naturais

Catarata de Suoxiyu

O barranco Suoxiyu, apesar
de não ser tão famoso como
Zhangjiajie, tem paisagens
igualmente maravilhosas às de
Zhangjiajie, com montanhas
grotescas, rios límpidos, cavernas
misteriosas e pontes arriscadas.

Wulingyuan

Porta Celestial

As pontes aqui são produtos da
Natureza; algumas, de dez metros
de comprimento e mais de um
metro de largura, colocam-se
sobre os barrancos de mais de
cem metros de profundidade. Só
os que a conheçam pessoalmente,
entendem o que significa “passear
na pintura”.
Apesar do difícil acesso,
a Wu l i n g y u a n n u n c a e s t e v e
totalmente isolada do mundo
exterior. Por entre as montanhas
verdes e os rios cristalinos,
encontram-se as aldeias espalhadas
esporadicamente. Bambus
verdejantes se agitam ao vento
e espirais de fumaça se erguem
das cozinhas, mostrando um
harmonioso e simples panorama
campestre.

Dicas da viagem
De Beijing e Shanghai partem
diariamente aviões diretos à
cidade de Zhangjiajie, que fica a
cerca de 30 quilômetros da zona
Wulingyuan.

http://www.cri.com.cn
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Melhor Cidade, Melhor Vida
www.expo2010.cn

Preparativos para a Expo
entram em etapa final

Depois de sete anos
de trabalhos, a contagem
regressiva para a Expo
Shanghai chega perto do fim, e
os preparativos para o evento
entram na reta final. O Gabinete
de Imprensa do Conselho de
Estado da China realizou uma
coletiva de imprensa no dia 18
de fevereiro para anunciar que
os preparativos para a Expo
entraram na etapa final.
A 103 dias da abertura,
o número de participantes
internacionais confirmados
já tinha batido o recorde
histórico do evento. Segundo
o vice-prefeito permanente
de Shanghai, Yang Xiong,
192 países e 50 organizações
internacionais confirmaram
presença; da China, 31
províncias, e Hong Kong,
M a c a u e Ta i w a n t a m b é m
vão prestigiar a Expo. Até o
final de março deste ano, a
maior parte dos participantes
inscritos finalizará os trabalhos
preparativos na área de
exposição.
“A construção de pavilhões

entrou na etapa final, 90% da
edificação de todo o parque
foram concluídos. A Expo
terá 42 pavilhões de países
estrangeiros e 18 pavilhões de
empresas, dos quais 80% já
entraram na fase de acabamento
dos estandes”.
Atualmente, os projetos
de garantia de serviços,
como segurança, transporte,
segurança de alimentação e
turismo, estão sendo concluídos
e testados passo a passo.
Estima-se que a Expo Shanghai
vá atrair 70 milhões de
visitantes e que o movimento
diário vá chegar a 400 mil
pessoas. Yang assinalou que
Shanghai também anunciou
o projeto de transporte criado
especialmente para o evento,
visando fornecer condições
convenientes ao público e
responder à demanda dos
visitantes.
“Adotamos várias medidas.
Teremos cinco linhas de metrô
passando pelo parque da Expo
ou por regiões vizinhas, e mil
ônibus disponíveis em mais
de dez linhas abertas só para
a Expo, além das já existentes
90 linhas de ônibus que
atravessam o parque”.

Quanto à garantia de
s e g u r a n ç a , a o rg a n i z a ç ã o
adotará as mais rigorosas e
adequadas medidas para fazer
de Shanghai a sede da “Expo
alegre” e da “Expo segura”.
Além disso, serão publicados
manuais de segurança e de ação
emergencial.
Chegando perto da data de
inauguração da Feira, a cidade
de Shanghai já respira o ar da
Expo. É possível encontrar
propagandas referentes ao
evento pelas ruas; vários pontos
turísticos famosos da cidade
foram reparados por causa da
Expo. E a população local está
participando ativamente dos
preparativos. Os voluntários
urbanos iniciaram seus serviços,
enquanto os cidadãos têm
procurado, com entusiasmo,
aprender inglês e saber mais
detalhes sobre a Expo.

Haibao, mascote da Expo Shanghai

De 1º de maio a 31 de outubro de 2010
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O Festival de gelo e neve de Harbin
Richard Amante

Quando embarquei no avião
rumo a Harbin, eu já sabia que
encontraria temperaturas abaixo
dos 20 graus Celsius negativos,
mas não imaginava me deparar
com uma cidade tão grande.
Logo na chegada, na porta do
aeroporto, tive uma idéia do que
seriam os dois dias seguintes.
Ao meio dia, o termômetro
marcava -10ºC e uma enorme
construção de gelo servia de
fundo para a primeira foto dos
turistas.
Só agora, no meu terceiro
inverno na China, criei coragem
para visitar Harbin e conhecer
de perto as tão famosas
esculturas de neve e gelo. Juntei
as economias, comprei roupas
e sapatos apropriados, enchi a
mochila de chocolates e fui. No
primeiro dia, descobri que o
frio de lá é muito mais gelado
do que eu imaginava. Descobri
também que Harbin é a décima
maior cidade da China, com 10
milhões de habitantes.
O festival de gelo e neve
começou no início de janeiro,
mas eu esperei até o final
do inverno, para pegar uma
temperatura um pouco mais
suportável. Em janeiro, os
termômetros chegam a indicar
temperaturas abaixo dos -30ºC e
eu aproveitei dois dias de folga
durante o Festival da Primavera
para fazer essa viagem. Poderia

ter ficado mais tempo, visitado
mais museus e porques, mas
não estou habituado a esse frio.
Durante o dia, o principal
ponto turístico da cidade é a
Ilha do Sol, onde estão expostas
diversas esculturas de neve. O
preço do ingresso é um pouco
caro para os padrões chineses,
RMB150 (R$40). Mas,
para quem vem de um país
tropical, é algo simplesmente
impressionante, o passeio vale
cada centavo.
No final da tarde, todos
os turistas partem em direção
ao festival de gelo, onde a
entrada é ainda mais cara, RMB
200 (R$53). As esculturas de
gelo ficam ainda mais bonitas
com o cair da noite, quando a
iluminação é ligada. Cavalos,
um tabuleiro de xadrez gigante,
réplicas dos Guerreiros de
Terracota, da muralha da China
e de outras famosas construções
são erguidas com blocos de
gelo e enfeitadas com luzes
coloridas. “Logo, logo, tudo
isso vai derreter”, pensei. Tirei
muitas fotos, fiz um vídeo,
tomei café quente e voltei
correndo para o hotel. Já não

sentia meus pés, meu nariz e
minhas bochechas doíam, e até
os cílios estavam congelados.
À noite, ainda pude passear
pela Zhongyang dajie, a rua
mais famosa da cidade, que tem
muitos bares e restaurantes,
com grande influência russa
na arquitetura e na culinária.
No dia seguinte, ainda visitei a
imponente igreja de Santa Sofia,
construída no início do século
passado, com estilo bizantino.
Pouco depois do meio-dia,
começou uma forte nevasca que,
em breve, poderia interromper
o trânsito e até impedir pousos
e decolagens de aviões. Não
tive dúvidas, entrei num táxi
e fui direto para o aeroporto.
Melhor esperar algumas horas a
mais por lá do que passar mais
um dia na congelante Harbin.
A cidade tem muitos outros
pontos turísticos, mas eu fui
apenas para ver as esculturas e
e saí de lá muito contente. Foi
um passeio lindo, mas que eu
dificilmente repetirei. Prefiro
lugares mais quentes, com
praia, coqueiros, sol, mar e
cerveja gelada.

http://www.cri.com.cn
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há muito tempo, uns 20 anos.
O site da internet esta ótimo. O
PUZZLE é sensacional, muito
legal.
Tudo de bom em 2010. Ao
contrário de outras emissoras que
encerram seus serviços para os
brasileiros, vocês estão investindo
a cada ano em mais conteúdo.
Parabéns. Sucesso à equipe.

Jackson, jasscom@
Parabéns à China por essa
iniciativa (Museu dos Caracteres).
Realmente a cultura chinesa
contida nos caracteres é muito rica
e bonita e merece ser preservada e
cultuada num espaço como esse.
Agradeço em nome dos leitores ao
Cripor por nos proporcionar essa
notícia tão bem elaborada, ilustrada
e informativa, que partilharei
com os meus colegas de aula de
mandarim, aqui no Rio de Janeiro.
Eduardo da Costa Fernandes,
Anápolis, GO, Brasil
Fiquei bastante feliz ao ver a
atitude positiva da China, Brasil e
tantos outros países em relação à
tragédia ocorrida no Haiti. É nesses
momentos de dificuldade que
percebemos que o nosso planeta
é um só e todos os seres humanos
pertencem a mesma família.
Hugo Pinto,Cajazeiras, PB, Brasil
Hoje recebi em minha casa
as revistas Fanzine, como sempre
com suas interessantes reportagens
sobre a maravilhosa e milenar
China. Acho que tenho todas elas
em minha coleção, mas sonho em
ver em suas reportagens as minorias
étnicas da China, principalmente,
as menos conhecidas como a russa,
a tadjique, a uzbeque, a tatar etc.
Sei que é difícil agradar a todos
os leitores, mas adoro a diversidade
cultural da China com seus povos e
tradições milenares que encantam
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a todos. Espero um dia ver meu
sonho realizado, e poder ver todos
esses povos e suas tradições em
uma revista encantadora.
Eduardo da Silva Ferreira,
Contagem, MG, Brasil
Vejo que o site do Cripor está
cheio de novidades e informações.
O ano de 2010 será um ano cheio
de eventos que colocará a China
novamente como o centro das
atenções no cenário mundial.
Estarei participando ativamente
das promoções e concurso do
Departamento. Também estarei me
disponibilizando a contribuir com
sugestões para com a programação
da emissora a qual tenho um
carinho especial.
Também estou atento aos
festejos e comemoração dos 50
anos do Cripor. Tenho certeza que
o ano será de grandes vitórias para
todos.
Marcelo Furlan, Sobradinho, RS,
Brasil
Acompanho o trabalho de vocês

Helder Paulo, Goiânia, Goiás,
Brasil
Foi com muita surpresa e pesar
que soube do terremoto no Haiti.
Fiquei triste ao saber das mortes
de 15 brasileiros e 8 chineses.
Que Deus possa confortar todas
essas famílias. Ao mesmo tempo,
fiquei feliz com a mobilização da
comunidade internacional para
ajudar a nação caribenha. Dentre
tantos países, Brasil e China se
destacam por seu empenho em
oferecer pessoal capacitado,
equipamentos, medicamentos
e mantimentos, além de ajuda
financeira. Que Deus possa
confortar os corações daqueles que
sofrem sem medida, dar forças ao
que ajudam e proteger a todos que
lá se encontram.
Vanessa, vanaramiresoab@
Amei o Blog, Dé! Nós
brazucas nativos...rs…ficamos aqui
mortinhos de curiosidade sobre a
vida do outro lado do mundo e,
principalmente como os amigos
queridos enxergam e apreciam tal
experiência. Valeu!! Mil beijos.
Alisson Leal, alissonleal@
Olá galera que ouve a Rádio
Internacional da China. Eu,
sempre que posso, ouço
a rádio através das
ondas curtas. Gostaria
de parabenizar toda a
equipe de produção da
seção de português da
CRI. Gostaria também
de fazer novas amizades
com o pessoal que ouve
rádios internacionais,

Fanzine
assim como eu.
Hamilton, peregrino4666@
Sempre admirei o
povo chinês, não só pela
velhíssima civilização, mas
pela diversificação cultural.
É pena que não há um
maior intercâmbio cultural
entre nossos países Brasil/
China, já que o futuro da
China será grandioso.
Eurizelia Oliveira Lacerda,
eurizelia@
Agradeço pelo
envio dos calendários
e pela oportunidade
de conhecer através da

revista Fanzine, um pouco
da história da China,
seu desenvolvimento
socioeconômico e suas
maravilhosas lendas.
Informações estas que
têm me ajudado no meu
crescimento intelectual e
cultural.
S a r a P o r t e l a ,
saraportela123@
Oi Dé!!!! Gostei muito
de conhecer o blog e poder
matar a saudade com as
fotos e também com o
vídeo de culinária. Muito
legal conhecer um pouco
da cultura daí.

Uma Marca Indelével no meu Coração
Alfecene Indjai, Bissau, Guiné-Bissau
A CRI entrou na minha vida
quando eu mais precisava de algo
novo. Fora um dia difícil para mim
e quando estava prestes a deitar
tudo fora, sintonizei em ondas
curtas. Primeiro, um ruído e depois
um português não muito audível.
Nessa noite me esforcei muito mas
só no dia seguinte é que consegui
f i n a l m e n t e c a p t a r o C r i p o r.
No início foi muito estranho e
até espantoso, porque dantes
nunca tinha ouvido falar de uma
emissora chinesa que transmitia
em português, mais depois foi
o momento de maior interesse
e curiosidade, queria saber tudo
sobre esta nova descoberta; a
CRI, a China, a Ásia e o povo,
enfim o Cripor passou a ser mais
ouvido quando o assunto era a Ásia,
aprendi muito com o Cripor e cheguei
mesmo a considerá-lo como minha
segunda escola. As lições de Chinês,
a culinária, a cultura, o passado, as
cidades, as dinastias entre muito
e muitos outros aprendi na CRI.
Agora com os amigos posso contar
a história da Grande Muralha e dos

guerreiros da terracota entre muitas
que ouvi na CRI.
Passaram muitos anos e sempre
mantive-me fiel ao meu Cripor,
pois ele nunca me desiludiu, alias
nunca desiludiu os seus ouvintes
respondendo sempre as nossas
mensagens e enviando lembranças
que eu aguardo comigo e que
servem para mim de objetos de
maior decoração. Com o Cripor
passei bons e maus momentos,
os bons foram claro quando da
anunciada realização dos Jogos
Olímpicos 2008 na China e
também cada vez que a China dava
passos em diferentes áreas como
cientifica, econômica, política etc.,
são momentos bons passados com
o Cripor; e como se há de bom há
também mau. Foi quando ouvimos
que as calamidades tinham
devastado certas regiões da China
e que vitimaram várias pessoas,
entre elas mulheres e crianças e
naquele momento os nossos olhos
se encheram de lágrimas e nossos
corações de remorsos.
A outra parte mais admirável

nesta família é com certeza a
modesta, humilde e trabalhadora
equipa do Cripor citando desde
Luizinho, Florbela, Alexandra
etc. etc. Todos, sem exceção,
constituíram desde sempre motivo
de apreço e admiração, pois o
trabalho por eles desenvolvidos
são os de melhores e os programas
merecem elogios de ouvintes em
diferentes cantos do mundo. Um
desses programas, Encontro da CRI
com seus Ouvintes, proporcionou-nos conhecer ouvintes com uma
ligação de mais de vinte anos,
cada vez que era lida uma carta
de um ouvinte e era como se o
estávamos a ver, familiarizamo-nos
a todos. Esta magnífica emissora
já não identifica como estrangeira
mas sim como uma parte do meu
quotidiano, da minha vida e dos
meus afazeres. Muito obrigado a
todos por me darem a oportunidade
de vos conhecer e de ser o vosso
amigo. Vocês são os melhores e
deixaram uma marca indelével no
meu coração.

http://www.cri.com.cn
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Lendas e Contos da China

Houji, Deus da Agricultura

A milenar civilização
chinesa surgiu e se expandiu em
função da agricultura. Por essa
razão, a China acumula muitas
lendas e mitos vinculados às
atividades agrícolas.
Reza uma delas que, após a
sua criação, a humanidade vivia
da caça, pesca e coleta de frutas
silvestres. Apesar dos árduos
e exaustivos trabalhos diários,
os homens continuavam
enfrentando a fome.
Uma moça chamada Jiang
Yu a n s e c a s o u c o m D i k u ,
um dos cinco imperadores
lendários mais importantes
da antiguidade chinesa. O
casal levava uma vida feliz,
mas mesmo vários anos após
o casamento a mulher não
conseguia engravidar. Um
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dia, Jiang Yuan foi passear
e descobriu, ao regressar à
casa, uma enorme pegada num
terreno encharcado de água.
Achou-a estranha e divertida
e colocou um de seus pés na
pegada. Inesperadamente, logo
que tocou com o pé a marca do
dedão do gigante, foi acometida
por um estranho sentimento.
Após voltar para casa ficou
grávida, e pouco depois, deu à
luz a um menino.
Como um menino sem
pai era visto como sinal de
mau agouro, o retiraram à
força da mãe e o abandonaram
no campo. Os animais que
passavam o protegiam e
alimentavam, mas acabaram
deixando-o na floresta, quando
um lenhador salvou o menino.
A população, enraivecida, o
abandonou no rio congelado,
mas nem bem haviam deixado
o local, um bando de pássaros
pousou para proteger o menino
sob suas asas.
E foi assim que se percebeu
que o menino tinha algo de
muito especial e o levaram de
volta à sua casa. Por ter sido
abandonado várias vezes, a
mãe deu-lhe o nome de Qi,

que significa “abandono” em
chinês.
Quando criança, Qi nutria
grandes aspirações. Via pessoas
caçando, recolhendo frutas
silvestres, levando uma vida
errante e pensava: “Seria
melhor termos um meio fixo
para nos sustentar”. Observava,
recolhia sementes de plantas
como trigo, arroz, feijão,
sorgo, legumes, e os cultivava
com sucesso. Para melhorar a
produtividade do cultivo, ele
criou instrumentos simples que
empregavam pedras.
Quando chegou à
maioridade, Qi tinha acumulado
muita experiência agrícola
e a transmitiu sem reservas
à população. Desta forma,
contribuiu para que a população
se livrasse da dependência
da caça, pesca e coleta de
frutas silvestres. Graças às
suas contribuições, o rei Yao
o nomeou Houji, funcionário
da agricultura, razão pela qual
o povo começou a chamá-lo pelo seu cargo ao invés de
Qi, e o consideravam o Deus
da Agricultura, construindo
templos em homenagem a
Houji e Jiang Yuan.

